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Cerere de înscriere ca membru
Aleg AOK PLUS să devină viitoarea mea casă de asigurări de sănătate și solicit calitatea de 
membru începând cu

Informații personale (câmpuri obligatorii)

Nume, numele la naștere, titlul

Prenumele

Strada, nr.

Codul poștal, localitatea

Telefon*/Telefon mobil*

E-mail*

Numărul de asigurare de pensie

Data nașterii

Locul nașterii Țara de naștere

Cetățenia Sex (m/f/al treilea sex)

Aș dori să mă asigur ca:

Angajat Angajat sezonierIndemnizație 
de șomaj

Ucenic Indemnizație 
de șomaj II

Exercitare în paralel a unei alte activități 
profesionale

(documentele pentru activitatea sezonieră au fost emise)

Numărul de înregistrare/client Numărul de înregistrare/client

Numărul de telefon Numărul de telefon

Strada, nr. Strada, nr.

Codul poștal, localitatea Codul poștal, localitatea

Angajator / Agenția pentru plasarea forței de muncă / ARGE / Autoritatea locală Angajator / Agenția pentru plasarea forței de muncă / ARGE / Autoritatea locală

Cerere de pensie Indemnizație de îngrijirePensia obținută 

Tipul de pensie/Casa de pensii

Altele

Necesită îngrijire

(sunt posibile selecții multiple)

Tipul de indemnizație de îngrijire și autoritatea plătitoare

Imagine pentru eGK disponibilăSeemiteden AOK PLUS l! 

*Informații voluntare

Asigurare de familie

da nu

Solicit asigurarea de familie, fără contribuții suplimentare pentru membrii familiei mele (soț/soție/copii).

Ștampila AOK PLUS-Anigajați

Semnătura și indicatorul KI al consultantului pentru clienți AOK PLUS

Localitatea, data Semnătura membrului

Da, sunt de acord cu procesarea și utilizarea datelor mele de către AOK PLUS, pentru a mă informa și 
consilia cu privire la avantajele și noutățile AOK, cu privire la asigurările suplimentare private ale 
partenerilor contractuali ai AOK, precum și pentru a efectua sondaje de opinie, atât prin e-mail, cât 
și telefonic sau prin SMS. Acordul este valabil și în situația în care nu se obține calitatea de membru 
solicitată. Acest acord este voluntar și poate să fie reziliat oricând, cu efect ulterior. AOK PLUS va șterge 
atunci datele mele.

Acord pentru procesarea datelor

Drepturi privind confidențialitatea datelor
Indicație privind confidențialitatea datelor
Avem nevoie de unele date personale pentru procesarea cererii dvs. Datele sunt colectate și procesate pentru 
îndeplinirea obligațiilor noastre conform §§ 284 î. v. r. § 175 SGB V. Participarea dvs. este necesară conform § 60 
SGB I și § 206 SGB V. Fără datele necesare, calitatea de membru nu poate fi obținută. Pentru a vă putea contacta mai 
ușor., vă rugăm să ne oferiți în mod voluntar și numărul dvs. de telefon, respectiv adresa dvs. de e-mail. Destinatarii 
datelor dvs. pot fi terțe persoane sau furnizori împuterniciți de către noi în cadrul obligațiilor legale și a drepturilor 
de informare aplicabile. Acordul dvs. de colaborare îl puteți retracta în orice moment, cu efect ulterior momentului 
respectiv. Aceasta nu afectează legalitatea procesării datelor efectuată anterior, pe baza acordului existent. Dreptul 
dvs. de reziliere îl puteți exercita în raport cu AOK PLUS, Sternplatz 7, 01067 Dresden, prin oricare dintre modalitățile 
de contactare indicate de noi sau la plus.aok.de/inhaltt/widerruf-einer-erteilten-einwilligung.. Informațiile generale 
referitoare la procesarea datelor și la drepturile dvs. puteți găsi la www.aok.de/plus/datenschutzrechte sau vi se oferă 
la cerere. 

În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați AOK PLUS – Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen, 
01067 Dresden, Sternplatz 7, Telefon 0800 1059000 (gratuit din Germania), service@plus.aok.de sau responsabilului 
nostru cu protecția confidențialității datelor la AOK PLUS, 01058 Dresden, datenschutz@plus.aok.de 

Indicații referitoare la asigurarea anterioară

Numele asigurării de sănătate legale de până acum

Nume, prenume, data nașterii

Am fost asigurat ca membru de familie la

Motive pentru schimbarea asigurării de sănătate:

0. Nu este necesară procedură de notificare

1. Începutul obligației de asigurare (de ex. schimbare angajator, schimbare în ALG)

3. Rezilierea sau rezilierea extraordinară

5.  Înființarea/extinderea unei BKK 
(casa de asigurări de sănătate)

4. Închiderea/insolvența casei de asigurări de sănătate anterioare

Asistență medicală alternativă gratuită
51 asigurat anterior la AOK PLUS
52  asigurat anterior la o altă casă de asigurări 

de sănătate legală
53 fără asigurarea anterioară germană

Asigurare de sănătate privată
41 asigurat anterior la AOK PLUS
42  asigurat anterior la o altă casă de asigurări 

de sănătate legală
43 fără asigurarea anterioară germană

Casa de asigurări de sănătate 
a angajaților poștei
81 asigurat anterior la AOK PLUS
82  asigurat anterior la o altă casă de asigurări 

de sănătate legală
83 fără asigurarea anterioară germană

Nicio asigurare
61 asigurat anterior la AOK PLUS
62  asigurat anterior la o altă casă de asigurări 

de sănătate legală
63 fără asigurarea anterioară germană

Altă asigurare
91 asigurat anterior la AOK PLUS
92  asigurat anterior la o altă casă de asigurări 

de sănătate legală
93 fără asigurarea anterioară germană

Casă de asigurări de sănătate a 
angajaților căilor ferate
71 asigurat anterior la AOK PLUS
72  asigurat anterior la o altă casă de asigurări 

de sănătate legală
73 fără asigurarea anterioară germană

În cazul asigurării anterioare în străinătate
01 asigurat anterior la AOK PLUS
02  asigurat anterior la o altă casă de asigurări 

de sănătate
03 fără asigurarea anterioară germană

*Asigurare de sănătate

Tipul casei de asigurări 
de sănătate

Confirm corectitudinea informațiilor oferite, inclusiv cele referitoare la adresă. Pe viitor, voi informa AOK PLUS despre orice modificări 
survenite, fără să mi se solicite în prealabil.

Bild für eGK vorhandenWird von der AOK PLUS ausgefüllt! 

/ *freiwillige Angaben

/ ya / nein
Stempel des AOK PLUS-Mitarbeiters

 / Unterschrift und KI-Kennung des AOK PLUS-Kundenberaters

 / Ort, Datum  / Unterschrift Mitglied

Ich beantrage die beitragsfreie Familienversicherung für meine Angehörigen (Ehegatte/Ehegattin/Kinder).

Familienversicherung

Rentenart/Rententräger Art des Versorgungsbezuges und Zahlstelle

/ (Mehrfachnennungen möglich)

/ Pflegebedürftigkeit

Sonstige

Rentenantrag Rentenbezug Versorgungsbezug

/ PLZ, Ort / PLZ, Ort

/ Straße, Nr. / Straße, Nr.

/ Telefonnummer / Telefonnummer

/ Betriebs-/Kundennummer / Betriebs-/Kundennummer

Arbeitgeber / Agentur für Arbeit / ARGE / Kommune Arbeitgeber / Agentur für Arbeit / ARGE / Kommune

/ Mehrfachbeschäftigung

(Unterlagen zur Saisontätigkeit wurden ausgegeben)

/ Saisonarbeitnehmer
Arbeitnehmer

Arbeitslosengeld

Arbeitslosengeld II
Auszubildender

/ Rentenversicherungsnummer

/ E-Mail*

/ Telefon*/Handy*

/ Staatsangehörigkeit / Geschlecht (m/w/d)

/ Geburtsort / Geburtsland

/ Geburtsdatum

Ich möchte mich versichern als:

/ PLZ, Ort

/ Straße, Nr.

/ Vorname

/ Name, Geburtsname, Titel

Persönliche Angaben (Pflichtfelder)

Antrag auf Mitgliedschaft

Ich wähle die AOK PLUS als meine künftige Krankenkasse und beantrage die Mitgliedschaft ab

Ich war familienversichert bei

Angaben zur bisherigen Versicherung

Name der bisherigen gesetzlichen Krankenversicherung

 / Name, Vorname, Geburtsdatum

Kein Meldeverfahren notwendig

Krankenversicherungswechsel auf Grund von:

Beginn Versicherungspflicht (z.B. Arbeitgeberwechsel, Wechsel in ALG)

Kündigung bzw. Sonderkündigung

Errichtung/Ausdehnung einer BKK
Schließung/Insolvenz der bisherigen Krankenkasse
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